
 ِحفُظ القرآن بطريقة يرسخ بها في الحافظة
 

 مني : أود أن أحفظ القرآن بطريقة يرسخ بها القرآن في حافظتي، وبدون أن تأخذالسؤال
 الحفظ؟وقًتا طوياًل في 
فإن ؛ دده حافظة الشخصتحا وقصرً  الوقت طولً ؛ طويالً  اخذ وقتً أأن ت بدون يقول: : الجواب

أقل  ةبل في مد ،ن في ثالثة أشهرآن حفظ القر عرفنا م  ، في وقت يسير كانت الحافظة قوية حفظ
ذا كانت حافظته ضعيفة يصبر ويحتسب وهو على خير، من ذلك خيركم من " :عظيم هوأجر , وا 

 افيصبر عليه ولو أخذ عليه زمن, -جل وعال-م كالم هللا عل  ت  ي   وخير ما ،(1)تعلم القرآن وعلمه"
 "المدخل"القادر بن بدران في  وذكر الشيخ عبد ،سألكن ل يي, تسعفه إذا كانت حافظته ل طويال

خذون القدر أذكر أنهم ي, في طريق التعلم البرغنجيوذكر غيره , طريقة كانوا يسلكونها للحفظ
يرددها مريد الحفظ  عشر آيات في اليوم، خمس آيات :مثال لق  ن  ول  , الكافي المناسب للحافظة

فإن كانت , ويحفظ نصيب اليوم، مس خمس مراتحفظه باأل ثم من الغد يردد ما، يتقنها حتى
ن سهلت عليه ورأى من حافظته أنها تسعف, قللالعشر شقت عليه بالمس ي   في حفظ أكثر من  هوا 

حفظة باألمس خمس  يناسب حافظته في اليوم الثاني وقد كرر ما إذا قرر ما، فإنه يزيد, ذلك
ثم في اليوم الثالث يكرر نصيب ه، يتجه إلى نصيب اليوم الثاني ويكرره حتى يحفظنه إف، مرات

ثم يلتفت الى نصيب اليوم الثالث  ،اليوم األول أربع مرات ونصيب اليوم الثاني خمس مرات
اليوم الرابع يكرر نصيب في  ثم، كما فعل في نصيب اليوم األول والثاني هويردده حتى يحفظ

ويلتفت الى نصيب , مرات والثاني أربع مرات ونصيب اليوم الثالث خمس مراتول ثالث اليوم األ
ثم في اليوم , ولنصيب اليوم األ تكرارإلى  ةثم بعد ذلك يجد نفسه ليس بحاج ،اليوم الرابع وهكذا

فإذا استمر على هذه , إلى تكرار نصيب اليوم الثاني وهكذا ةالذي يليه يجد نفسه ليس بحاج
 ت عليه بهذه الطريقة.فظ ول يتفل  الطريقة ضبط الح
قبل بهمة وعزم ن بعض الناس ي  ؛ ألرهق حافظتهفال ي   بد أن يختبر حافظته المقصود أنه ل

 والناس ل, يتعبو نفسه أنه ينقطع  من ثم يجد ة،أو ورقة كامل ةويقرر على نفسه صفحة كامل
 ،حافظته نسان أن يعرف قدراإل , فعلىشك أنهم يتفاوتون في الحفظ كما أنهم يتفاوتون في الفهم

ذا وجدها تسعفه يزيد، فال يرهقها أكثر مما تحتمل من أن يحفظ في كل يوم ورقة أو  مانع ل، وا 
  .جد من يحفظ في اليوم أكثر من ورقةوقد و  , ورقتين أو أكثر إذا كانت حافظته تسعفه

ذا انتقى من زمالئ, سبق سبوع لمراجعة كل ماا في األيخصص وقتً  و يراجع :الحفظ ةمراجع  هوا 
ومما , مورأنفع األن فهذا من آمدارسة القر  ن هو قريب منه في الحفظ والفهم واشترك معه فيم  

                                                 

 . -رضي هللا عنه –( من حديث عثمان 6/290(، )7205أخرجه البخاري  يف صحيحه، ) (1)



إذا أشكل عليه ف، نآفيكون بيد مريد الحفظ كتاب من كتب غريب القر ، عين على الحفظ الفهمي  
ألن المطول يعوقه ؛ لً يكون مطو  أن ل ةشريط، لفظ من األلفاظ الغريبة يراجعها في المختصر

لبن عزيز  نآغريب القر : من المختصرات التي تكون بيد طالب العلمو , الحفظ ةعن مواصل
يكون بيد طالب العلم  نأينفع , ا وهو كتاب متينمرارً  ع  ب  ط  ، القلوب ةنزه :اسمهو  ،السجستاني

 .(2)لفاظ الغريبةاأل لمراجعة
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